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عباس بوصفوان *
الـ ـفـ ـك ــرة ال ــوه ــابـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـن ـف ـط ـيــة،
والتحالف مــع الـغــرب ،مــن بــن ،إن لــم تكن،
أهـ ــم م ــرت ـك ــزات ال ـح ـكــم ال ـس ـع ــودي ،ون ـقــاط
قوته ،لكنها أيضًا مواطن ضعفه ،بل مقتله.

 .١الوهابية باعتبارها قوة ناعمة...
وخطرًا
حني تتم مقارنة الصني بالواليات املتحدة
لـجـهــة ال ـقــوة الـنــاعـمــة ي ـشــار إل ــى افـتـقــارهــا
ل ــأي ــدي ــول ــوج ـي ــا أو ال ـع ـق ـي ــدة الـ ـت ــي تـبـشــر
بها ،فيما تفاخر أميركا بالحلم األميركي
وبنموذج الحريات والديمقراطية وحقوق
اإلنـســان وهــولـيــوود ،تلك هــي الـتــي تسمى
القوة الناعمة ،التي تمنح واشنطن بعض
إعجاب حتى لــدى منتقديها .ويفترض أن
يكون جليًا أن القوة الناعمة ليست نموذجًا
ً
فاضال ،بالضرورة ،قد تكون عقيدة مثيرة
ل ـل ـج ــدل ،أو أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ي ــراه ــا الـبـعــض
خبيثة ،لكن األجــواء السياسية واملادية قد
تـهـيــأت لـهــا لتنتشر كــالـســرطــان ،أو ثقافة
خير وعطاء ،وطبعًا ليست املبادئ أو القيم
التي ّ
تعد قوة الناعمة تسري على الجميع
وت ـل ـه ـم ـهــم ،وقـ ــد ي ـجــد ف ـي ـهــا ال ـب ـعــض ش ــرًاّ
مطلقًا.
وم ـ ـقـ ــارنـ ــة روس ـ ـيـ ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ب ــاالتـ ـح ــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ال ـس ــاب ــقُ ،ي ـل ـحــظ ف ـ ــارق كبير
بينهما على صعيد التأثير ،فــي حــن كان
ال ـن ـمــوذج الـســوفـيــاتــي ي ـعــرض الـشـيــوعـيــة
خيارًا لتقدم البشرية ،ال تقدم روسيا أكثر
مــن نـمــوذج وطـنــي وعـسـكــري ،يلقى رواجــا
ً
ربما ،لكنه ال يطرح نفسه بديال فلسفيًا أو
عمليًا من االنسانية ،عوضًا عن الرأسمالية
الغربية ،املتفردة واملترنحة.
الفرق بني مصر عبدالناصر عنها في فترات
حكم الرؤساء الذين أعقبوه ،أن األول اقترح
نموذجًا عروبيًا قوميًا معاديًا لالمبريالية،
منحه وتجربته زخمًا ونفوذًا معنويًا كبيرًا،
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـع ــرب ــي وفـ ــي دول ال ـعــالــم
التي أعقبت
الثالث ،فيما انكفأت األنظمة ّ
عبدالناصر على ذاتـهــا ،ولــم تبشر بخيار
متمايز ،وصحيح أن انكفاء مصر يعود الى
توقيع اتفاقية كــامــب ديفيد مــع إسرائيل،
بيد أن ذلك التوقيع ناتج ،في جزء منه ،من
الفشل في اجتراح بديل سياسي وفلسفي
فـ ـع ــال ،ي ـم ـنــح م ـصــر ت ـف ــرده ــا ،ويـسـتـجـيــب
لتحديات ذات سيولة عالية.
وباملثل ،فإن أبرز ما ّ
يميز النموذج اإليراني
ّ
تمتعه بعقيدة قابلة للتصدير والنمذجة،
يعطيها طعمها ولونها ومذاقها الخاص،

ويمنحها بالتالي قوة ناعمة وتأثيرًا.
وف ــي ظـنــي ،يمكن الـنـظــر ،مــن جــوانــب عــدة
لـلـسـلـفـيــة الــوهــاب ـيــة ع ـلــى أن ـه ــا م ــرك ــز قــوة
نــاع ـمــة س ـع ــودي ــة ،فــال ـعــديــد م ــن ال ـت ـي ــارات
السلفية مؤمنة بخيارها ،مستعدة للموت
من أجلها ،وهذا ما نشاهده منذ محاوالت
عبدالعزيز آل سعود لالستيالء على شبه
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،ك ـمــا ن ـشــاهــده اآلن في
العقيدة الداعشية والقاعدية.
لم يهاجر مئات اآلالف من العرب واملسلمني
إلــى أفغانستان في الثمانينيات من القرن
املاضي رغبة في املــال .هذا تبسيط شديد،
لدى كثير منهم إيمان بقضية ،من الصعوبة
القول إن جميعهم كانوا مرتزقة ،ويجاهدون
من أجل املــال ،بل كان لدى قطاعات واسعة
منهم رغبة في االطاحة بـ"الكفار" السوفيات
وتحرير أرض أفغانستان املسلمة ،وأهداف
أخــرى طبعًا ،فلدى كــل فصيل ،أه ــداف ذات
صبغة ضيقة.
ال يمكن أن تتمدد الـقــوة الناعمة مــن دون
ق ــوة ص ـل ـبــة ،ل ــذا ت ـب ــذل ال ـس ـعــوديــة الـكـثـيــر
مــن امل ــال والجهد واإلع ــام كــي تبث فكرها
السلفي الوهابي في أرجاء العالم ،وأنفقت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ل ـب ـنــاء
امل ـس ــاج ــد ،وانـ ـش ــاء امل ـ ـ ــدارس ال ــدي ـن ـي ــة ،في
أفريقيا وآسـيــا ،وأيضًا في أوروب ــا ،وتدين
ال ـك ـث ـيــر م ــن هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات وال ـج ـمــاعــات
ب ــال ــوالء ملـمــولـهــا وس ـيــدهــا األيــديــولــوجــي:
الرياض.
ّ
يسجل فيها
إذا أخذنا باكستان نموذجًا،
وجود أكثر من  ٢٥ألف مدرسة دينية ،تخرج
نحو  ٢٠٠ألــف طالب سنويًا ،وقــد تأسست
ه ــذه املـ ــدارس بــرعــايــة أمـيــركـيــة وسـعــوديــة
وم ـح ـت ــوى وه ــاب ــي ،ب ـعــد اح ـت ــال مــوسـكــو
أفغانستان في  ،١٩٨٠وقد غذت هذه املعاهد
ال ـت ـطــرف ،وعـمـمــت الـثـقــافــة الــوهــابـيــة التي
بدت حينها قادرة على التجنيد والتحشيد.
حتى مع افتراضي بأن تدمير برج التجارة
العاملي في سبتمبر  ،2001يعد ثمنًا بخسًا
دفـعـتــه أم ـيــركــا مـقــابــل مـســاهـمــة الــوهــابـيــة
املـتـطــرفــة وال ـن ـم ــوذج ال ـقــاعــدي ف ــي سـقــوط
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ال ــرب ــح
األميركي كبيرًا ومضاعفًا ،فإن ذلك الحدث
ال ـتــاري ـخــي دق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر الــوهــابــي،
الذي استمر في التنامي ،بدعم غربي.
وال ـت ـق ــدي ــر ال ـس ــائ ــد وامل ـت ـص ــاع ــد اآلن ،أن ــه
بـقــدر مــا تشكل الــوهــابـيــة السلفية امـتــدادًا
سعوديًا ،بقدر ما تشكل خاليا نائمة تعمل
لصالح الرياض والغرب ،لكن أحيانًا تعمل
ضدها .ولذا أقول أن السلفية الوهابية هي
نقطة قوة سعودية ...ونقطة ضعفها.

ب ـعــد ه ـج ـمــات ب ــاري ــس ف ــي نــوفـمـبــر ،2015
اتضح ان القائمني على العمليات سلفيون
قادمون من بلجيكا ،التي تضم عاصمتها
ً
بـ ــروك ـ ـس ـ ـيـ ــل م ـ ـس ـ ـج ـ ـدًا م ـ ـ ـمـ ـ ــوال س ـ ـعـ ــوديـ ــا.
وتفترض التقارير الغربية أن املسجد "يعد
ّ
وكـ ـرًا للسلفية مـنــذ ثــاثــن ع ــام ــا ،ويـشــكــل
أرض ـي ــة خـصـبــة لـشـبـكـتـهــا" .وت ـع ــود قصة
املسجد إلى عام  ،1967عندما كانت خزائن
الــدولــة البلجيكية فــارغــة فسعت الحكومة

إلـ ــى ال ـب ـحــث ع ــن إم ـك ــان ـي ــات لـ ـش ــراء الـنـفــط
بسعر زهيد ،تلقف امللك السعودي فيصل
املــأزق البلجيكي ،قــال لنظيره :بكل ســرور،
نـمـنـحـكــم ن ـف ـطــا رخ ـي ـص ــا ،ون ـح ــن ال نــريــد
شيئًا ،فقط سنقيم مسجدًا للصالة!
حــال ـيــا ،تـنـتـشــر امل ـ ــدارس الــوهــاب ـيــة ف ــي كل
م ـ ـكـ ــان ،وب ـ ـ ــات أص ـ ـحـ ــاب ال ـل ـح ــى ال ـطــوي ـلــة
وال ـث ـيــاب الـقـصـيــرة ي ـت ـصــدرون الــواج ـهــات
ال ـعــامــة وش ــاش ــات الـتـلـفــزيــون ،فـيـمــا انكفأ

ّ
يشكل النفط مرتكزًا استثنائيًا مكن النظام السعودي من فرض إرادته داخليًا (أ ف ب)

صراع «األخوة» في إقليم كردستان العراق
كاظم الموسوي *

يرغب ّ
القيمون على إدارة إقليم كردستان
العراق البروز في االعالم كل مرة حتى باتت
اخبارهم في الواجهة ،عراقيًا وغربيًا ،منذ
احـ ـت ــال الـ ـع ــراق وم ـشــارك ـت ـهــم ف ـيــه وحـتــى
أي ــام ـن ــا ه ـ ــذه ،لـسـبــب أو آلخ ـ ــر .وإذا كــانــت
ادارة االحتالل قد تمكنت من اعادة اللحمة
"إلم ــارت ـ ْـي االق ـل ـي ــم" (اربـ ـي ــل والـسـلـيـمــانـيــة)
وتشكيل حكومة مــوحــدة وإدارة مشتركة،
فإن السنوات الالحقة والراهن اآلن يستعيد
تلك الحقبة أو يـلـ ّـوح بــإعــادة انتاجها ولو
إعالميًا أو بأشكال أخرى ،كما ّ
تعبر عن ذلك
التصريحات واالجتماعات املتكاثرة مؤخرًا
والتداخالت الصارخة فيها.
ّ
قدمت حكومات بغداد لإلقليم وإدارته بعد
االح ـت ــال "تـ ـن ــازالت" ك ـب ـيــرة ،عـلــى مختلف
الـ ـصـ ـع ــد ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا املـ ـش ــارك ــة فـ ــي الـ ـق ــرار
السياسي املــركــزي وتسلم الحصة الــوازنــة
مــن امليزانية ومناصفة اللغة الـكــرديــة لكل
امل ـس ـت ـن ــدات ال ـع ــراق ـي ــة الــرس ـم ـيــة م ــع الـلـغــة
ال ـعــرب ـيــة م ــن دون أي اع ـت ـب ــارات لــاكـثــريــة
وال ـن ـس ــب االح ـص ــائ ـي ــة ل ـت ـكــويــن وتــرك ـيــب
الشعب واملجتمع فــي الـعــراق .ولــم تقابلها
بــاملـثــل بــل اس ـت ـمــرت ب ــ"االب ـت ــزاز" وامل ــراوغ ــة
معها حتى تحويل عاصمة االقليم ،اربيل،
الــى مـقـ ّـر لكل مــن يعمل على "مـعــارضــة" او
التآمر على بغداد ،وتوفير كل االحتياجات

والتسهيالت لها وألجهزة مخابرات دولية
وإقليمية تعمل ضــد ال ـعــراق عـلـنــا .وليس
آخ ــره ــا اح ـت ــال "داعـ ـ ــش" ملـحــافـظــة نـيـنــوى
وال ـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـي ــر لـ ــه ومل ـ ــا ح ـ ــدث بـ ـع ــده مــن
تـغـيــرات وإحــداثـيــات على األرض ،لــم تنته
بعد قضاياها أو لم تبدأ السجاالت وخطط
الحروب حولها.
ّ
شملت االزمـ ــات الـتــي تـلــف ال ـع ــراق االقليم
أي ـض ــا ،الـسـيــاسـيــة وامل ــال ـي ــة واالق ـت ـصــاديــة
وكـ ـ ـ ــوارث ال ـف ـس ــاد والـ ـص ــراع ــات الــداخ ـل ـيــة
ح ـ ــول املـ ـك ــاس ــب وامل ـ ـنـ ــاصـ ــب .وم ـ ــن بـيـنـهــا
رئاسة اإلقليم التي ما زالت شاغرة قانونيًا
ومستمرة واقعيًا ،رغم االرادات والخيارات
وال ـ ـقـ ــرارات وق ــواع ــد ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي في
االقـلـيــم .فالسيد مسعود الـبــرزانــي ،رئيس
االقليم ،انتهت واليته في  20اب /اغسطس
تجدد له او ّ
 2015ولم ّ
تمدد قانونيًا .ولكنه
مـصـ ّـر عليها وب ــاق فيها ويـعــامــل باسمها
خارجيًا خصوصًا من دون احترام للقوانني
واألع ــراف السياسية املعمول بها رسميًا،
س ـ ــواء ف ــي االق ـل ـي ــم أو الـ ـع ــراق أو خ ــارج ــه.
وكــان رئيس كتلة التغيير في برملان اقليم
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ب ـ ــرزو مـجـيــد ق ــد صــرح
ل ــرادي ــو مـحـلــي أن ال ـبــرزانــي فـقــد الشرعية
القانونية وانـتـهــت واليـتــه حسب القانون
رقم  1من قانون رئاسة إقليم كردستان الذي
يعود إلى عام  ،2005والذي تولى البرزاني
ب ـم ــوج ـب ــه الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى مـعــالـجــة

امل ـســألــة أو تـكـلـيــف رئ ـيــس ال ـبــرملــان بمهام
رئيس اإلقليم ملــدة شهرين إلــى حني إجــراء
االنـتـخــابــات .إال ان الـبــرزانــي لــم يستمع له
واستمر في املنصب فعليًا ومن دون غطاء
ش ــرع ــي ،وأب ـع ــد رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان م ــن مـقــره
وأقــال وزراء حركة التغيير ،صاحبة القوة
الـثــالـثــة فــي نـســب او حـصــص ال ـبــرملــان في
االقليم .وحسب األخـبــار ،أوقفت قــوات أمن
كــرديــة رئـيــس الـبــرملــان فــي إقليم كردستان
الـعــراق ،يوسف محمد ،ومنعته من دخول
أرب ـيــل ،فــي تصعيد لــأزمــة السياسية في
اإلقليم الــذي يخوض مع بغداد حربًا ضد
م ـس ـل ـحــي ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش .وق ـ ـ ــال امل ـس ــاع ــد
ال ـش ـخ ـصــي ل ــرئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،إن الـ ـق ــوات
املوالية للحزب الديمقراطي الكردستاني،
أم ــرت ــه ب ــال ـع ــودة إل ــى ال ـط ــري ــق ال ــراب ــط بني
الـسـلـيـمــانـيــة إل ــى أرب ـي ــل ال ـتــي يــوجــد فيها
برملان اإلقليم .واستفرد البرزاني مع حلفاء
لــه فــي االدارة تـحــت حـمــايــة دول ـيــة وغـطــاء
تبادل منافع خارجية اكثر منها داخلية او
ملصلحة الشعب الكردي والعراقي.
إللـ ـه ــاء الـ ـش ــارع ال ـك ــردس ـت ــان ــي وم ـشــاغ ـلــة
املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ي ـت ـك ــرر
ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـف ـت ــاء ات ت ـقــريــر املـصـيــر
ألك ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ولـ ـلـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـع ــراقـ ـي ــة
امل ـخ ـت ـل ـط ــة املـ ـ ـح ـ ــررة مـ ــن س ـي ـط ــرة تـنـظـيــم
داعـ ــش ،فــدعــا ال ـب ــرزان ــي ( )2016/2/3من
جــديــد ال ــى اسـتـفـتــاء بــاالن ـف ـصــال بمسمى

االس ـت ـقــال او ح ــق تـقــريــر املـصـيــر املــؤجــل
او غ ـي ــر املـ ـلـ ــزم اآلن ،م ـع ـت ـب ـرًا "أن ال ــوق ــت
والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف مـ ــائ ـ ـمـ ــان إلجـ ـ ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء
حــول اسـتـقــال اإلق ـل ـيــم" ،مــن دون أن يذكر
تــاري ـخــا م ـحــددًا إلج ــرائ ــه .وش ــدد عـلــى "أن
االستفتاء سيؤدي في كل حــال إلــى إعالن
استقالل كــردسـتــان الـعــراق ف ــورًا" .وجــاء ت
دع ــوت ــه بـعــد اي ــام م ــن تـصــريـحــات أطلقها
نـجـلــه رئ ـيــس أم ــن االق ـل ـي ــم ،وم ــن ال ـق ـيــادي
في حزبه الديمقراطي الكردستاني كمال
كركوكي أن الـعــراق تجزأ فعليًا وان الحل
األمثل ملشاكله هو تقسيمه إلى ثالث دول
م ـس ـت ـق ـلــة .ح ـي ــث اع ـت ـب ــر مـ ـس ــرور م ـس ـعــود
ال ـب ــارزان ــي أن املـ ـح ــاوالت ال ـج ــاري ــة إلب ـقــاء
العراق موحدًا وفرض سياسة األمر الواقع
على أهـلــه لــن يكتب لها الـنـجــاح .وأضــاف
في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"
ّ
األمـيــركـيــة أن "ال ـع ــراق حــالـيــا هــو مـقـســم"،
مضيفًا أن "السنة يؤمنون بوحدة العراق
إذا ك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة بــأيــدي ـهــم وال ـش ـي ـعــة ال
يعترفون بأي شكل من األشكال باملشاركة
ف ــي ع ـ ــراق واحـ ـ ـ ــد" .ول ـك ــن هـ ــذه االح ــادي ــث
واجهت تحذيرات حتى من االقربني لقيادة
اإلقليم او الداعمني الرئيسيني ،االميركيني
واألوروبـ ـ ـي ـ ــن ،ك ـمــا ح ـصــل م ـع ـهــا ســاب ـقــا،
بدأها وزير الخارجية األملاني فرانك فالتر
شتاينماير ،أثـنــاء لـقــاء جمعه بالبرزاني
ع ـلــى ه ــام ــش مــؤت ـمــر م ـيــونــخ ل ــأم ــن13( ،

